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1. BAKGRUNN 
 
I forbindelse med konsekvensutredning for utvidelse av Vestsiden Pukkverk på Ringerike 
skal støy fra anlegget utredes/vurderes.  
 
Interconsult ASA er engasjert til å utføre prosjektet. Beregninger og vurderinger er utført 
av Bjørn Leifsen. Kristian Meisingset har ledet innledende emisjonsmålinger. 
 
Kontaktpersoner hos John Myrvang AS har vært Tom Myrvang.  
I Feste Tynset AS har Helge Bakke vært kontaktperson. 
 
 

2. FORUTSETNINGER 

2.1 Gjeldende krav 
 
I SFT’s ”Veiledning om begrensning av forurensning fra pukkverk”, SFT 7.3.97, gjelder 
følgende grenser (ekvivalentnivå frittfelt, dBA): 
 

Område Hverdager 06 - 18 Kveld 18 - 22 
 

Bolig 50 45 
 
Høyeste maksimale lydnivå må ikke overstige de ekvivalente grenseverdiene med mer 
enn 10 dBA, ved arbeide sein kveld/natt. 
 
Sprengning tillates man-fredag 07-16. Uttransport også lørdager 08-13. 
 
Grenseverdiene gjelder støy forårsaket av virksomhet i selve uttaket. For støy forårsaket 
av transport inn og ut av området gjelder bestemmelser om veitrafikkstøy. 
 

2.2 Driftsforhold 
 
Uttaket er åpent og driftes i utgangspunktet hele året. Det kan forekomme kortere 
driftspauser vinterstid. 
 
Drift vil være vanlige dagtid på virkedager fra kl 07 - 16. Da vil en måtte forholde seg til 
grensen på 50 dBAekv. Drift inntil kl 21 kan forekomme, men boring eller pigging 
praktiseres ikke etter kl 17 i sommerhalvåret, eller på lørdag/søndag. 
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2.3 Massetaket og omgivelsene. 
 
I forhold til dagens drift ligger det få boliger i nærheten. Fra driftsanlegget til nærmeste 
bolig (i syd) er det ca 500 m. Mot nord er avstanden til boliger ca 1,6 km. 
 
Ved flytting av det stasjonære driftsutstyret innover i uttaksområdet (fasene 1,2 og 3) vil 
avstanden til boligen i syd bli ca 1 km og skjerming fra uttaksveggene enda bedre. 
 
Ved sluttfasen av uttaket (fase 4) vil avstanden til bolig i syd bli ca 2,2 km og til boligene 
i nord ca 700 m. 
 
Mot større boligkonsentrasjoner som Oppenåsen og Begnamoen er det hhv 1 og 1,5 km. 
Mot disse gir terrenget god skjerming. 
 

3. Beregninger. 

3.1 Metode. 
 
En har benyttet programmet SoundPlan for beregningene. Programmet benytter digitalt 
kart som terrengmodell og den foreskrevne Nordiske beregningsmodell ”General 
Prediction Method”, i hht Rapport nr 32 fra Lyngby. 
 
En har beregnet for følgende situasjoner: 
 
1. Dagens driftssituasjon og fase 1 med og uten borevirksomhet. 
2. Fase 2 og 3 med og uten borevirksomhet. 
3. Fase 4 med og uten borevirksomhet. 
 
Bevegelige kilder som hjullastere og truck er skjønnsmessig plassert i terrenget. 
 
Alle kilder er målt på stedet for emisjonsdata. I tillegg ble to punkter nær anlegget 
kontrollmålt. På den måten har en også fått kontrollert at beregningsmodellen stemmer 
overens med kildenes samlede virkning.  
 

3.2 Emisjonsverdier 
 
I tabellen på neste side er det gitt en oversikt over lydeffektnivå for maskinelt utstyr, tatt 
fra egne målinger på stasjonært utstyr. For mobilt utstyr en benyttet innhentede data fra 
leverandør samt benyttede data fra SFT. (NoMeS). Tabellen viser ekvivalentnivå (Lweq). 
(NB! Verdiene for lydeffekt (total lydenergi) må ikke forveksles med lydtrykknivå/ 
støynivå målt et stykke fra maskinene).  
 
I beregningsmodellen er emisjonsverdiene fordelt på oktavbånd. 
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Kilde Lweq. dBA 
Sikt. 3 stk 105-116 
Knuseverk 4 stk 112-117 
Forknuserbygg 114 
Borerigg 125 
Transportbånd 71 pr lm 
Vifte 97 
Truck 118 
Gravemaskin 114 
Hjullastere 113 

Tabell: Kildetyper og emisjonsverdier. 
 
Det må bemerkes at driftstiden her vil være svært lang og at mer lydsvakt utstyr må 
forventes komme, og at tiltak på dagens utstyr er planlagt. Støybildet vil derfor forventlig 
bli bedre om noen år. 
 

3.3 Beregningsresultater. 
 
Selv om en normalt ikke har drift etter kl 16 og dermed ikke etter kl 18, har en 
kommentert hvilke støyforhold en i slike tilfeller ville få. Dette dersom en over tid ønsker 
å legge om driften eller en får behov for utvidet drift i særskilte tilfeller. 
 
På vedlagte støysonekart med farver som viser støynivået, kan en avlese følgende: 
 
1. Ved dagens situasjon og i fase 1 uten borevirksomhet, vil støykoten for grensene på 

dagtid 50 dBAekv (oker farge) ikke nå frem til bebyggelse.  
 

Grensen for tidsrommet kl 18-22; 45 dBAekv (rosa farge), går i denne situasjonen noe 
lenger ut og nå nærmeste bolig i syd. 

 
 
2. Ved dagens situasjon og fase 1 med borevirksomhet, kan støykoten for grensene på 

dagtid 50 dBAekv (oker farge) nå frem til nærmeste boliger i syd. Posisjonen for 
boreriggen vil påvirke støybildet. Her (som i de andre situasjonene) har en regnet med 
at boreriggen står høyt og dermed støymessig ugunstig i terrenget. 

 
Grensen for tidsrommet kl 18-22; 45 dBAekv (rosa farge), kan i denne situasjonen gå 
noe lenger ut og nå frem til nærmeste boliger i syd samt så vidt bebyggelsen i 
Oppenåsen. 
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3. I fase 2 og 3 flyttes driften lenger inn i uttaket. I denne situasjon uten borevirksomhet, 
vil støykoten for grensene på dagtid 50 dBAekv (oker farge) ikke nå frem til noen 
bebyggelse.  

 
Grensen for tidsrommet kl 18-22 45 dBAekv (rosa farge), når i denne situasjonen 
heller ikke frem til bebyggelsen. 

 
4. I fase 2 og 3 med borevirksomhet vil støykoten for grensene på dagtid 50 dBAekv 

(oker farge) normalt ikke nå frem til noen bebyggelse.  
 

Grensen for tidsrommet kl 18-22 45 dBAekv (rosa farge), kan i denne situasjonen gå 
noe lenger ut og nå frem til nærmeste boliger i syd, samt så vidt bebyggelsen i 
Oppenåsen. Her igjen vil spesielt høyden i terrenget der borerigg er plassert være 
avgjørende. 
 
 

5. I fase 4 flyttes driften nordover og enda lenger inn i uttaket. I denne situasjon uten 
borevirksomhet, vil støykoten for grensene på dagtid 50 dBAekv (oker farge) ikke nå 
frem til noen bebyggelse.  

 
Grensen for tidsrommet kl 18-22 45 dBAekv (rosa farge), når i denne situasjonen 
heller ikke frem til bebyggelsen. 

 
 
6. Fase 4 er så lenge til at dagens støydata neppe vil være representative. Vår beregning 

med dagens utstyr og med borevirksomhet viser at støykoten for grensene på dagtid 
50 dBAekv (oker farge) vil kunne nå frem til bebyggelsen i nord.  

 
Grensen for tidsrommet kl 18-22 45 dBAekv (rosa farge), kan i denne situasjonen gå 
enda lenger ut. Her igjen vil spesielt høyden i terrenget der borerigg er plassert være 
avgjørende. 

 

3.4  Konklusjon og tiltak. 
 
Utenom borerigg i virksomhet vil en ikke overstige retningslinjene som gjelder dagtid. 
Med borerigg vil en kunne få for høyt støynivå, men det er under forutsetning av at 
boreriggen står øverst i terrenget. Ved lavere terrengnivå vil en i de fleste tilfeller ikke 
overstige retningslinjene. 
 
Dersom uttaket driftes for fullt etter kl 18 vil en kunne få for høyt støynivå etter 
støykravene som da er strengere. 
 
Som tiltak vil vi anføre at full drift etter kl 1800 bør unngås. Redusert drift i form av å 
unngå knusing (om mulig) vil kunne være tilstrekkelig. 



 
 
John Myrvang AS. Vestsiden Pukkverk. Ringerike.                          
 

 

 

5

 
Skjerming av borerigger er ofte problematisk, men mobile skjermer og/eller midlertidige 
voller bør vurderes. Driften er lagt opp slik at en tar hensyn til at folk sitter ute 
aften/kveld i sommerhalvåret. Det bør opprettholdes. Generelt gir boring vinterstid, både 
mht bedre markdemping og færre som oppholder seg utendørs, mindre støyplage enn i 
sommerhalvåret.  
 
Bruk av støysvake utstyr kan gi gunstigere resultater enn her beregnet. En bedring over 
tid må derfor forventes. 














